De theoloog als gestoorde denker
Met het oog op Theo Witvliet
Omdat het volgende is geschreven met het oog op Theo Witvliet zou de lezer kunnen denken dat deze
titel direkt verband houdt met de theoloog Theo Witvliet. Dat is niet mijn bedoeling. Vooral omdat de
uitleg van gestoord als niet goed bij je hoofd en een beetje gekzo voor de hand ligt. Bovendien betwijfel
rkzeer of deze associatie voldoende is om er een heel verhaal over te houden. Ik wil een andere kant uit
en kom later terug op Theo Witvliet als een gestoorde en storende meedenker. En voordat nu allerlei
ongeregelde associaties door de ruimte flitsen, wil ik mijn onderwerp nader bepalen.

RainerWahl

Gestoord

liefgehad en gehaat. gezc»:-rd. verzorgd en verrvaarlooscl.

Laat me maar bij dit

in het oog sprin-9ende woord

'gestoorci' be-uinnen. Ik wil dit allereerst afzetten tegen zijn

tegendeel: ongestoord.

Is dit niet een soort ideaal.

ongestoorcl te kunnen denken? Hoe zeer uens

ik

rne

clat

niet vaak tiidens de afloop van een clas. u,aal de teleÍbon
weef eens heet-uloeiend stond. bezoekjes moesten worden
gebracht, een 'n,ergadering moest worden voorbereicl en er
tussendoor ook nog boodschappen voor een avondmaalde
moesten worden gedaan. Wat blijft er dan nog over voor de
ruimte en de rust on-r gcdisciplineerd na te kunnen denken
over een wezenlijk clernent van nrijn lr,erk jn cie kerk. r'an
r.nijn leven in deze u,ereld?
Het ongestoorcl kunnen denke n r. eln nr"urlu'lriL'11rLl.
uitgcbeeld in clc prachtig!- \.LrlptLrLlr rrLn Rorlin. cLe in zich
zelf i,erzonken rlenkcr'. li pen:eur'. Je ziet henr zitten. hij
denkt nog \teed\. onr er:toorbaar'. \iet a11een de vrome.
ook c1e onsesttrorde clenker ler.elt het Íascinerende beeld
op van tle ltorrtLt irtt'to't'trÍu.s irr se (de over zichzelf gebogen
mens). Hi.j is zich zelf genoeg. onaÍhankelijk, toonbeeld
van hLLrnane l'rijheid. systernatische denkkracht, cc»rtrole
or er zich zelf en or,er de wereld. Zo schijnt het althans.

Analoog aan de vraag \ran Bertolt Brecht en andere
lezende arbeiders wie Theben heell gebor-rwd etcetera openingsgedicht van protest tegen een t'erkeercle x,erell.
van Dick Boer - kun .je .je afvra-9en. u,ie cle dcnker voedt
met ervaringen, impulsen. ach. en misschien ook nog eens
met hct clagelijks brood en een glaasje wijn uit cle Kaap'?
Hoe zit het met c1e gewone trivialiteit van het leven zelf in

Maar voordat ik hier een hele cultuur-

of

maatschappi.janalyse op loslaat. u'i1 ik de gestoorde denker
scherper in beeld kri.jgen.

De Íèministische theologe Ina Praetorius. de vrou\\'
waarover ik het daarnet had, ziet in Jezus de gestoordc
der.rkcr par excellence. De eerste ciaad van Jezus. waarn,arr

het Mar:kusevangelie vertelt.

is

cle genezing van

een

zogenaamcle gestoorde. Jezus lant zich door dc gcstoordcn

en verstoorden storcn. in clie zin. dat hij hun zuchten en
schreeuuen hoort cn cl gehool aan gccÍi. En dcnk maar.

cllt cilrLl o\ir lriigL'(llcht is. uic clezc r-ncns is. hoe deze
rtlc'11> ,{iirl lr $ :L:ir-.liq hr'nlttie|ci kltn u orden. hcle er
rr|inlirgalr sez',cht ilr sa., irllllalt kutnert § t Lclen. hoe de
eiqen bedl'r.ii:bLn.lherd rlr.t dc hu1pr.'r'1.'n.'r rooLkorncn
kan u-orclen ciool zo nu en clan uecr listnnrl tt'nr'111er1. jrL.
en aarl zelfinkeer te doen. Maar hct is -ucen olrlirlrgE-taste
zelfinkeer. Afweer, speeksel is gevoeld, zweÈt is gcroken.

ondraaglijke spanning is

uitgehouden.

t-'i-ucn

machteloosheid is ervaren en weer losgelaten in
vertrouwen. Jezus cleed zulks trouwens als een man r

olgens dc or crler r'r'ing.

Practorius herkent hier iets in van het werk van denkcndc
huisvrouwen - dus: zich zelf . Dez,e vrollwen zitten niet
ongestoord achter de computer om de volgende bladzijde
van hun disseltatie of Habilitationsschritl te tikken of de
volgende cliepzinnige preek uit te u'crken.

Het zal wel niet r,'oor niets zijn dat een vrouw mij op het
spc'ror heeÍt gebracht van de 'gestoorde' denker. En zij
spr:ak me aan als een theoloog die in de
werkt.
-qemeente

(Tik. tik. tik ... klaar'- getikt.l
Hoe.je het wendt of keert. de zorg voor het gewone lcvcn
komt in onze westerse cr.rltuur cerder op vrouwen dan op
rnannen neer en r.rict allecn daar. En het krijgr'n ven
kinderen kun je wel even uitstellen. maar als je ze wilt,
rnoet je er toch een keer aan geloven. De primuire

eli

levenservaringen van opvoeden, luiers wassen, naar school

afhankelijkheidsrelaties dagelijks op de loer ligt tussen
geboren worden en weer doodgaan. Ja. en er wordt nog
gedoopt en onder kerkelijke begeleiding uitgevaren. en
daartussenin gehuwd en gescheiden. gewerkt en ontslagen,

brengen. groot en hard uit-eeschreeuwd verdriet ombuigen,

al zijn veie en \rerwarrende dirnensies'l

waar het leven in zrjn lastige
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passir

iteit

woede en agressie op een goed spoor brengen zal de

intellectuele produktie van vrouwen en manncn niet
onberoerd laten. Kinderen adopteren evenmin. Of .je moet
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alleen maar

in een haast absolute distantie Íot deze

primaire en elementaire levensuitingen denken.
Wie ben je zelf dan als denkend subject? Observerend of
analyserend middelpunt van een wereld die is opgesplitst
in subject - object verhoudingen? Praetorius keert zich
tegen het begrip van het gecentreerde subject, dat zich
afsluit van stoorzenders, om ongestoord te kunnen
funktioneren in de studeerkamer, voor de monitors van
een kernreactor, in een schone vergaderzaal voorzien van
koffie, broodjes en bloemen. Zlj richt de blik op het
'gedecentreerde subject' dat existeert'in een situatie van
beheerst-zijn'. Dit subject is niet postmodern, maar een
vrouw de sprakeloze keerzijde van de moderniteit. Het
gedecentreerde subject denkt niet omdat het moet
dienen. Het zorgt voor de gecentreerdheid van de ander.
Het slooft voor de gesloten kantoor- en studeerkamerdeuren van hen die heersen... Het alternatief zol zrjn de

deur open te doen en te luisteren:

in de synagoge

schreeuwt een bezetene. Storingen leiden de blik af: van
de heldere, ononderbroken en geconcentreerde fixatie op
het beheersbare.'

Stoorfactoren
Storingen zijn lastig, want zij or.rderbreken de gewone
gang der dingen. Ik wil het verhaal nu r:ichting Theo
Witvliet buigen en iets zeggen over de stoorfactoren clie
hem de oren deden spitser.r. Zijn oren en iri r ert and
daarmee de hermeneutische -ser'oe[_gheid heeit h! laten
scherpen door een - trou\\'ens uel dool t\\-ee vroLl\\'en
goed verzorgde - theoloog die zich op tweevoudige r.rijze

storen: Karl Barth. Hij liet zich storen door een
'nieuwe wereld in de bijbel' die haaks staat op de oude
weleld van onrecht en oorlog. Hrj hield de voordracht
onder deze naam in de herfst van 1917 in de kerk van

liet

Leutwil.

Hij heeft vanuit Zwitserland de moderne,

vooruitstrevende burgerwereld aan het begin van de
vorige eeuw zien exploderen in twee u"ereldoorlogen.
Hij bteef niet ongevoelig voor mensen en groepen die

tegen deze economische en sociale onrechtsverhoudin-{en protesteerden. Met zijn theologische methode
heeft hij een breuk veroorzaakt met het toen vigerend
theologisch bedrijf. Daar is al genoeg diepzinnigs over
gezegd. Dit alleen ter bevestiging van mijn spoor. Barth
ruilt in de tweede versie van zijn 'RömerbÀef' (Í922) de
titels van het paranetische (vermanende) deel (Rom.1215) - 'Der Wille Gottes', 'Die Bewegung' - in voor één
titel: 'Die groBe Störung'. Daarmee is bedoeld dat de
hoorder van Gods Woord zich nret meer ongestoord kan
identificeren met het mensheidsideaal van de Verlichting.
Dé mens bestaat niet en het is ook niet aan die mens om

Gods handelen te definiëren vanuit zijn van Gods
werkelijkheid en de maatschappelijke werkelijkheid
geabstraheerde zelf. Hiermee is ook gezegd dat theoloogzijr. en gestoord-zijn in die zin bij elkaar horen of van
theoloog-zijn kan geen sprake zijn.
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Nabijheid en distantie

In mijn

dissertatie die Theo Witvliet begeleid heeft
('Theologie die aufs Ganze geht'), heb ik juist geprobeerd
diÍ zich laten storen door Gods woord en ervaringen van
onderdrukte mensen in de context van onze westerse
moderne wereld voor mezelf in beeld te brengen. Dat was
mijn ingang ook bij Paul Tillich. Wat maakt Barth en

Tillich

als theologen gevoelig voor wat er gaande is en hoe

brengen zij onder woorden, waar het op aankomt? In die
zin heeft Theo Witvliet mij aangevoeld en in die zin wisten
wij ons ook in ons theologisch denkwerk met elkaar

gevraagd om iets over die
gemeenschappelijke denkweg tijdens mijn
promotieonderzoek te vertellen. Dat wil ik nu aansluitend
verbonden.

Mij is
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aan het eerder gezegde doen. Drie punten wil ik noemen:
Z1j betreffen methode, stijl en inhoud. De vragen die ik

massiviteit van mijn stijl te ontmantelen. Dit betekende

boven heb gesteld en die mijn

leesbaarheid van het boek zeker zeq ten goede gekomen.

geëngageerde

nieuwsgierigheid in de theologie van Barth en Tillich vorm
en richting konden geven, kwamen mij niet aangewaaid.
Zij moesten uit een omhulling van ideeën, ongeordende
leeservaringen, vage voorstellingen van mijn interesse

gepeld worden. Theo verwikkelde mij in het spel van
nabijheid en distantie. De nabijheid staat voor de vraag,

wat mij van binnenuit, van mijn eigen biografie uit
aandreef, om met deze zoek;richting aan de gang te gaarl.
Zocht ik ideaalvaders die iets van mijn moeite met mijn
werkelijke vaders van mijn schouders konden halen? Mijn

werkelijke vaders maken meer of minder, zeker niet in

dramatische w1jze, maaÍ toch, deel uit van een
geschiedenis die - niet alleen hier in Nederland - model
staat voor de meest duistere kant van de hedendaagse,
westerse geschiedenis. Barth en Tillich - hoe verschillend
ook - dachten valuit een basis, een binding aan de bijbelse
lading van een christelijk-humanistische traditie die het
hen toendertijd toestond intellectueel en organisatorisch
verzetÍe bieden tegen het nazi-fascisme. Toch doeje Barth
Tillich en jezelf te kort als je hen als deze ideaalvaders
zou willen etableren. Zljhadden allebei geen behoefte aan
iconenverering, zeker niet openlijk. Een zekere ijdelheid
was hen uiteraard niet vreemd, maar wat wil je. En
trouwens er lopen al genoeg epigonen rond. Ik moest ook
weer afstand nemen en hen zien als exponenten van
denkers die met hun theologische methode bezig waren de
moderniteit met haar mensbeeld, maatschappijopvattingen,
economische en sociale organisatiemodellen te peilen. En:
bij die hoeveelheid stof moest ik me vervolgens weer
beperken. Afstand nemen, het me moeten beperken deed
en

pijn. Theo zeiÍe me goed in het spanningsveld van
persoonlijke gedrevenheid en academisch verantwoorde
methodologie. Spanning is niet altijd makkelijk om uit te
houden. De aangename zweeftoestand in vervloeiende
luchten van vaagheid was voorgoed verstoord.

Maar nu de stijl. Zo eer, zin zoals ik deze net heb
uitgesproken, kon bij Theo Witvliet op geen genade
rekenen. Je doet niet aan poëzie. Preken mag je weer in

voor mij het inleveren van veiligheid. Het is

Tenslotte naar de inhoud. Het moge duidelijk zijn dat we
over de waardering van Tillichs werk ten opzichte van dat
van Barth verschillend dachten. Ik had geen behoefte aan
een te snelle beoordeling. Dit werd gerespecteerd, maar
niet zonder - na mij voldoende ruimte te hebben gegeven zelf met de vragen en moeites op de proppen te komen.
Het meest in het oog springende punt was, dat Tillich een
systeembouwer was, die met zijn correlatieve methode van
existentiële vraag en theologisch-religieus antwoord een
soort totaaloverzichÍ presenteert van God en wereld, kerk

en maatschappij, het leven in al zijn dimensies en
ongekend verlangen naar vervulling en heelheid. Bij alle
waardering voor het grootse van deze typologiserende
systematiek miste Theo Witvliet de verscheurdheid, de
openheid, de radicale vrijheid om het hele ingezette
denksysteem weer op de helling te zetten, wanneer een
nieuw inzicht, een nieuwe ervaring noopt tot intellectuele
bekering, hetgeen - zoals wij met ons exegetisch werk
hebben kunnen leren - omdenken betekent. Liet Tillich
zich wel echt storen? Kon hij met zijn paradoxale kairossystematiek werkelijk het bijzondere moment peilen
zonder het tot een illustratie te maken van het algemene?
Kon hij werkelijk aangeven, wat het 'Gebot der Stunde'
inhield, gevoelig voor zijn contingent karakter, voor de
dynamiek van de 'herrenlosen Gewalten', die Barth in zijn
'Christliches Leben' nogal intuïtief durfde te benoemen.
In dit bevragen van mijn onderneming betreffende
methode, stijl en inhoud herken ik ook de inzeÍvar, Theo's
theologie. Met zijn oecumenische oriëntatie heeft hij zich
in het bijzonder laten storen door de ervaringen van
mensen aan de onderkant van onze eigen witte, westerse
wereld. Hij heeft zich verdiept in de black experience.
heeft met zijn hermeneutische benadering gerept over de
epistomologische breuk in de concrete ontmoeting met
zwarte theologen die dit geluid via hem ook aan onze oren
droegen. Iedere keer weer was het een 'Anliegen' van
Theo Witvliet om ons inzichtelijk te maken, dat racisme
geen puur idee was of een soort waan, maar een keihard

Wageningen. Jouw massieve stijl van het aaneenrijgen van

sociaal-economisch fenomeen, waarvan

Duits aandoende intellectualismen, mag je, wat mij betreft,
ook thuis laten. Het professorale 'his Habermaster's voice'
gaaÍ Íen koste van wat je werkelijk te zeggen hebt. Hij
bleef scherp op vluchtpogingen in verschillende

ziÍÍet goed profiteren. Het

schrijfstijlen

die niet meer het

engagement

van

de

onderzoeker en de gedachteRgangen van de onderzochten

helder en voor iedere potentiële lezer inzichtelijk tot
uitdrukking brachten. Je schrijft niet alleen maar voor je
zelf. Met jouw onderzoek maak je deel uit van een

je iets in, wil je

gemeenschap, breng
communiceren en
rekenschap aÍleggen van wat jou boeit en wat jij leert en
wat jij relevant acht om te weten, om in te zien, om mee te

delen. Theo Witvliet heeft
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zijn best gedaan om

de

de

wij allen die hier

nadenken over deze
verhoudingen kreeg op deze wljze de urgentie die het
verdiende. En onvergetelijk zal voor mij de zin uit
Sobrino's christologie blijven, waarin de permanente

zit ingebakken: 'Jezus volgen is de absolute
voorwaarde voor Jezus kennen', hem kennen als de
ontvankelijke voor de lastige storing van aar de marge
verdrongen en monddood gemaakte mensen. Het
stoorfactor

nadenken over zich zelf, over oecumenisch engagement en

ecclesiologische modellen kan niet meer zonder de
confrontatie met deze concrete ander. Methode, stiil en
inhoud zljn daaruan gerelateerd.
Daarbii verdient de voorkeur niet het gesloten betoog,
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maar het verhaal. dat weliswaar een moraal heeft. maar
deze niet per se hoeÍt te benoemen. Het verhaal laat dit
midden leeg, opdat een ieder 'can make up her or his own
mincl'. Een goede oecumenische theologie kan om deze
naratieve din'rensie niet meer heen of ztj zet z,ich zelÍ
buiten spel en wordt metl.rodisch onwaar en in de
urtmoeting met andere ontwerpers van theologie
onwaarachtig en onwaerrdig. Daar ging Theo's laatste boek
over ('Gebroken Traditie' ).

wijze afweten. Hij wilde met een jood niets te maken
hebben. Gelukkig motiveerde deze aÍwijzing de anderen,
om dan toch maar les te nemen. Ook het goed uit-gesneden
decolleté van Ínevrouw deed het zi.jne. (lk weet, dit is
politiek niet correct. maar zo gaat nu eenmaal het verhaal.)
De vol-uencle scène vind ik significant. De heren komen
opdraven voor de eerste les. Een ervan. rnijnheer Jiinssöns.
de kapper, de haren nog aangesterkt met pomade uit dc
eigen zaak.

wil

niets anders dan

Ooste

nrijkse

rvalsen

spelen. Oostenrijkse walsenl Zonder enige onderbreking
Over: de combinatie theoloog en -gestoorcie clenker zijn nog
enkeie hootdstukken te schrijven. bijvoorbeeld over de

ratelt hij ze af. De pianist critiseert dit en zegt. dat cle
ruinrte tussen de noten de mriziek makcr.r. De liberaal

ironische struktuul van dit denken (Barth sprak niet zcldcn

van 'grinrnrigem Humor': bij Tillich ontbreekt dczc

Jönssöns wil zich in z\n doorratelende en alles
platwalsende pro-rressie niet laten onderbleken en haakt af.

dirnensie nagenoes): over clc kreet: de rverkelijkheid hceti
voorrang. die aan deze faculteit met verve uiteen is Sr'zt't

NÍaar de mst. de pauzc. de break. zorgt .juist vool het
proÍiel. cle liasering. de rnuzikale lijn, de melodic. het

en die ook in bestuurlijk u,crk vaker zou moeten .uvorden
gehoord en ondersteund met een rnethode die claar open
voor is, de therncLgecenÍreerde inÍeractie bijvoorbeeld. De
hcle kwestie van de 'onderbrekin-e' zoals J.B. Metz l.raar
aan de orcle heefi gesteld en zoals F.-W. Marquardt cr in
een van zijn boeken op magistraal-associërende wijzc op
ingaat: sjabbat - het open vcnster naal de henrel. Uiteraalcl
moet je je ook rieer nict dool alles en nog \\ltt laten stolen.
Je zou cl andels toch nog stnpclg.'k r an u rtrclen. Dt
Iicl-rtin-s $ aarin 'orcierscheidinq dr'r' gie\telt .i.t11 t,- p,ts
dicnt te konren. lijkt me inilicid.'1: u el clLticlelrjk.

ritme.
Zcnder clit soort storingen en onderbrekingen wordt ieclere
adem aÍ-tekneld, lopen systcmen in zich ze1Í r,ast en blijfi
het andere. l'reemdc buitengesloten. Er is geen rr.rirnte r oor
r.'errassingen. echte ontnroctingen. clat is c1e dood in de pot.
Theologen u'olclen \an t\\cc kanten belaagd. orrl er'
-9oed

tr.rclitie en op z n [-rest: een gebroken tladrtic.

Onderbreking

In clie zin kunnen uij ons alleen rlilar prettig gestoolde
theologen \\'enscn en rvil ik Theo Witliiet danken mij op

Laat nre als afsluiting nog een str-rk uit een verhaal

deze inspirerende impr-rlsen attent te hcbben gemaakt.

vertellen. dat enkele momenten van het l.ricr uit-uesprokene
in zich heeÍi. Het is het verhaal van de Zweedse vcrteller
Göran Tundström, dic Íèbruari dit.jaar - 63 jaar oud - is
overleden. Het l'erhaal hceÍ sctloturtu:,ieli. 191-1 en stlirt in
de bundel (nota bene I) HeÍ trtrrt, lclr:ri. Hel \ r'rtclt \ xn een
joodse r'luchteling clie r anLrit het bezette I)eitel.ntrkL'n itiriir
Zu,eden kon oirtsnappen. Hij r or.rd trnclcld"rk in een
r'luchtelingenkanrp van een kleinc stad en uerd daulr.ilL
opgenomen in een fan-rilie. De rnoeder r,an de ik-fi_suur. die
het verhaal r,ertelt, had daarvoctr gezorgd. De ik-1ïguur
blijÍt onzichtbaar. Uit zijn gedecentreerde positic kan het
vcrhaal op gang komen, zich ontwikkelen en zich voor het
geestesoog van de lezer voltrekken.
De vluchteling. mijnheer KupÍèrstick, bleek pianist te zi.ju.
Net ais hij cen Brahms-sonate aan het spelen is doen de
Duitsers een inval in het huis waar hi.j n-ret zijn rroecler
leeÍde. Sindsdien kon hij geen piano meer aanraken.
Op een ge-geven ogenblik geeft hij aan de moeder van cle
ik-Íiguur te kennen. dat hij zich overbodig voelde en iets
wilde doen voor de kost. Zij begreep dit verzoek meteen en
had al gauw een idee. Zij verstoorde een raadsvergadering
van het stadje, waar ook toevallig haar ntan in zat. Na enig
aandringen kreeg zij de meeste van de heren zo ver, om lcs
te nemen bij deze bir.rnengedwarrelde pianist. Een raadslid,
van de fractie der conservatieven. laat het op schandelijke
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gestoorci \-en te \\ (rralL'n: hat r c'r'hrtil r ar cle ier-ende God en

r.rn ler elrrl- 1r-:ll\alt. $ lrrrbil hun eristentiële.

c1e r e rhlLlt'n

)rrir.rl- i1l e s-rrNrrnti:r'he u.'r'k.'lrlkhe

icL

rle \ Ltorrllllg hebbcn.
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